UZASADNIENIE do Uchwały Nr ......../XIII/2011
Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
W dochodach i wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
1. W Dziale 020 zwiększa się dochody związane ze sprzedażą drewna z lasów
gminnych i wpływy z tego tytułu przeznacza się na wydatki związane
z gospodarką leśną tj. na pokrycie wydatków związanych z pozyskiwaniem
drewna,
2. W Dziale 758 zwiększona została dotacja tytułem zwrotu części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. Dotację przeznacza się na
pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową m.in. na weryfikację
wartości gruntów w miejscowościach położonych na terenie Gminy, utrzymaniem
świetlic wiejskich, wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zmniejszeniu uległa
część wyrównawcza subwencji ogólnej, która wyliczana jest dla gmin na
podstawie osiągniętych dochodów podatkowych. W zaleceniach pokontrolnych
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie konieczne było złożenie korekty
sprawozdania o osiągniętych dochodach podatkowych za rok 2009, czego
konsekwencją było ponowne przeliczenie kwoty należnej subwencji dla Gminy
Krzywcza. W wyniku zweryfikowania danych zmianie uległa wysokość subwencji
w związku z czym należało zmniejszyć wydatki w dziale 756 i w dziele 750,
3. W Dziale 921 zwiększone zostały środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących pochodzące z refundacji poniesionych wydatków w roku 2010 na
realizację Mikroprojektu "Przyjaciele dla przyjaciół" i przeznacza się te środki na
pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową.
4. W Dziale 801, rozdział 80104 Zwiększa się wydatki związane z udzieleniem
dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Reczpolu. Z dniem
01.09.2011 roku rozpoczęło działalność "Tęczowe Przedszkole" w Reczpolu. Jest
to placówka niepubliczna i zgodnie z art. 90 ust 2 pkt. 2b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli
przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych
w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia". W związku z powyższym
konieczne jest zabezpieczenie środków na dotacje. Środki pochodzą
ze zmniejszenia wydatków w dziale 750, 901, 921, 926.
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